
UBND TI-IANi-E pi-iO NAM DJNH 
BAN CIIL IMo 

PHONG, CHONG DICH COVLD-19 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S& 760/QD-BCD TP. Nam Djnh, ngày 04 tháng 12 näm 2021 

QUYET DINH 
V vic thiêt 1p vüng cách ly ti phtrông Cfra Bc 

dê phông, chông dlch  Covid-19 

TRU'ONG BAN CIII DiO PHONG, CHONG DICH COVID-19 

Can c Luçt T chz'c chInh quyn dja phu'o'ng nám 2015; 

Can ci2 Lu?7 Phông, cho'ng bnh truyé'n nhilm nám 2007; 

Can cz Nghf d/nh so' 101/2010/ND-CF ngày 30/9/2010 cia C'hInh phü quy 

ct/nh chi tit thi hành rn5t sO' diu cz.a Lut PhOng, chO'ng bnh truyen nhi&i ye áp 

dyng bin pháp cOch ly y te', cztTh'ig chê' cách ly y te' và chO'ng d/ch dc thIí trong 

thO'i gian có clich, 

Can ci Qu.ye't ct/nh sO' 3986/QD-BYT ngày 16/9/2020 cia B$ Y te' ye' vic ban 

hành "So tay 1'iu'ó'ng dan to chic thc hin cách lyy tl viing có d/ch Covid-19 ", 

Can c& Quyê't ct/nh sO' 77/QD-BCD ngày 0 7/5/202 1 cia Ban chi dgo phông 

chO'ng d/ch Covid-19 tinh Nam Djnh v vic f.iy quyn thié't 1p vithg cách ly thOn, 

xóm, t0 dan phO' trongphông, chO'ng d/ch Covid-19 trên ct/a bàn tinh Nam D/nh, 

Can cz Ké' hoich sO' 25/KH-UBND ngày 09/03/2020 cia UBND thành pM 

v dap &ng vol tIrng cap d d/ch Covid-19 trên ct/a bàn thành phO Nam Dinh, 

Theo c1 ngh/ cza UBND phzthng Cra Bc tçii T& trinh sO' 246/TTr-UBND 

ngày 04/12/2021 và dC ngh/ cia Tru'O'ng phOng Y te' ti TO' trInh sO' 983/TTr-PYT 

ngày 04/12/2021. 

QUYET JJNH: 

Dieu 1. Thiët lip vüng each ly t?i  phng Ca Bc, thành ph Nam Djnh d 

ngän chn sçi lay lan cüa djch bnh Covid-19, ci.i the nhu sau: 

1. Pham vi ving each ly: Tü nhà so 01 den 09 ngO 54 di.rng Doân Trn 

Nghip, to 2; gin 05 h dan, 10 nhân khu. 

2. Thôi gian cách ly: Tü' 08 gi 00 phiit, ngày 04/12/2021 dn khi có Quy& 

djnh cüa dip có thim quyn v vic k& thi.iic thit 1p vüng each ly. 

Diêu 2. To chi.rc thuc hiên: 

1. Giao UBND phung Cüa B.e ehU trI, phM hçp vói các phông ban, ngành: 

Y t, Cong an, Quân sr và các ngành có lien quan t chic thxc hin. 
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2. Các phông ban, ngành, dan vj can cü chic nàng, nhim vii phi hp vth 

UBND phuèng Cra BAc thrc hin các bin pháp phông chng djch bnh. 

l3iêu 3. Các ho dan, cá nhân thuc vüng cách ly có trách nhim thrc hin 

dung các quy dlnh,  hu'ó'ng dn phông, chng djch cüa các ca quan chüc nàng 

trong thà'i gian thirc hin each ly. 

Ditu 4. Quyt djnh nay có hiu 1?c  kê tü ngày k. 

Chánh Van phông HDND-UBND thành ph6, Thành viên Ban chi do phông, . 

chng djch Covid- 19 thành ph Nam Djnh, Thu trLrng các phông, ban, dm vj 

lien quan; ChCi tjch UBND phung Cira Bäc và các t chirc, cá nhân lien quan 

chju trách nhim thi hânh Quyt djnh nay.!. 

No'i nhui,z?. 
- UBND tinh Narn Djnh; 
- BCD phOng, chông djch Covid-19 tinh; 
- S& Y tê tinh Narn Dinh; 
- Thu'ng tnrc Thtnh Uy; 
- Lnh dao UBND ihânh phô; 
-NhuDiêu4; 
- Cong thông tin din tü TP; 
- Lu'u: VT, BCD. 

KT. TRUONG BAN 
NG BAN 

H UBND THANH PHO 
Nguyn Thi Nhir 
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